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ABSTRACT 

Uppsatsens syfte är att synliggöra ett klassrums lärandemiljö och den roll läraren har 

i denna utifrån ett interaktionistiskt perspektiv. För att nå upp till syftet gjordes 

därför en observation av en klasslärare i sin klassrumsundervisning. 

 

Begreppet lärandemiljö reds ut utifrån en analysmodell där individen, aktiviteten och 

rummet tillsammans är komponenter som visar på mångsidigheten i begreppet. 

Skolans förutsättningar presenteras vad det gäller både fysisk och social miljö med 

fokus på lärarens roll. 

 

Resultatet visade på en social lärandemiljö präglad av en betoning på omsorg, 

kommunikation och delaktighet och hur dessa tre delar återspeglade sig på mötet 

mellan individerna i klassrummet, hur undervisningen bedrevs och den fysiska 

miljön. Resultatet kom också att visa på lärarens interaktion med andra pedagoger 

och hur denna präglades av ett hänsynstagande och olika form av samarbete.  Utifrån 

resultatet diskuteras hur stor roll läraren har i skapandet av lärandemiljön och till 

vilken grad den sociala miljön är beroende av den fysiska kontexten. 
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1 INTRODUKTION 

I varje klassrum finns en unik lärare som, med sina tankar om vad lärande och 

pedagogik innebär, bedriver en undervisning med syfte att nå ut till sina elever. 

Dessa tankesätt bidrar till att skapa en lärandemiljö som eleverna möter och vistas i 

varje dag.  

 

Carlgren och Marton (2000) visar i en studie hur sex lärare på en skola bedrev sin 

undervisning helt olika trots att de befann sig under samma tak. Likheterna mellan 

lärarnas arbete i fråga om mål riktade mot styrdokumenten och pedagogiska problem 

var lika, medan arbetssättet och vad som betonades vara viktigt i deras klassrum 

visade sig vara olika. Det är också dessa olikheter som man som student har fördel 

att studera under sin utbildning, på den verksamhetsförlagda utbildningen ute i 

skolan. Genom att försöka hålla sig objektiv uppmärksammar man miljön och de 

pedagogiska sammanhangen för att i relation till dessa försöka skapa en egen bild av 

sig själv som lärare. Detta väckte därför ett intresse hos mig som mynnade ut i detta 

arbete där jag undersökte en lärandemiljö och pedagogens roll i denna.  

 

Studien syftar till att synliggöra en lärandemiljö och har därför inte som syfte att 

sätta värde på eller jämföra den med andra miljöer. Risken, som jag ser, med att göra 

en jämförelse mellan miljöer eller en värdering blir då att denna uppsats underförstått 

förespråkar en viss sorts miljö, vilket den inte har för avsikt att göra. Genom de 

möten jag förut beskrev med många olika lärare och lärandemiljöer har det visat på 

att varje miljö har givit olika möjligheter och hinder för deltagarna.  

 

Syftet med denna uppsats är istället att genom att följa en lärare i sitt klassrum och 

denna lärares undervisning, visa ett exempel på den roll läraren har i skapandet av en 

lärandemiljö. Precis som Sträng (2005) förespråkar jag ett reflekterande 

förhållningssätt till sin undervisning och genom att synliggöra en unik lärandemiljö 

hoppas jag kunna ge stöd och intresse för andra att studera sin egen eller varandras 

miljöer. Uppsatsen strävar också efter att vara en ingång för vidare forskning. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras begreppet lärandemiljö utifrån Bredmars (2003) 

analysmodell (Figur 1). Skolans förutsättningar presenteras vad det gäller både 

fysisk och social miljö med fokus på det senare i ett interaktionistiskt synsätt. 

Lärarens roll i undervisningen belyses genom Goffmans (1959) teatermetafor och 

utvecklas vidare genom att visa på den komplexitet läraryrket består av.    

 

2.1 Individen och miljön 

Socialpsykologin menar att det finns ett intresse för mellanmänskliga relationer och 

genom att studera individen i ljuset av det samhälle denna lever i och de sociala 

relationer hon är en del av fås också en bättre förståelse för individens beteenden. 

Den interaktionistiska socialpsykologin fokuserar på social interaktion både när det 

gäller individen tillsammans med andra, den inre konversationen med sig själv och 

interaktionen mellan individen och en abstrakt samhällelig motpart (Aspelin, 1999) 

 

Enligt Meads interaktionistiska perspektiv på individens utveckling beskrivs 

individer och grupper bäst i situationer av samspel med andra. Det sociala systemet 

som styr gruppens förväntningar, roller och status på individen bestämmer också 

dens beteenden och har en avgörande roll för individens självbild och jaguppfattning. 

Den personliga och sociala utvecklingen sker tillsammans med andra. Mead (Hwang, 

Nilsson, 2003) menar att barn utvecklar medvetande om sig själva genom att göra sig 

till objekt för sig själva. Detta gör de genom att gå utanför sig själv och se sig själv 

med andra ögon vilket kräver att barnet måste leva sig in i andra människors roller 

för att kunna identifiera sig själv. Barnets första identitetstagande är den som viktiga 

personer i deras omgivning förmedlar till dem. Till en början har föräldrarna en 

viktig roll för barnet men när barnet blir äldre och deras sociala värld vidgas till 

andra barn och vuxna blir också deras förhållningssätt viktiga i skapandet av en 

självbild (Hwang, Nilsson, 2003).  

 

2.2 Skolan som lärandemiljö 

Skolan betraktas enligt tradition som en plats för lärande där den formella kunskapen 

står i centrum. Till skillnad från den informella lärs den formella kunskapen in 

utanför sitt sammanhang, enskilt och med syfte att vara till hjälp i framtiden. Med 

tiden har synen på lärandet förändrats och från att ha sett lärandet som något som 

sker avskilt i individen så har miljön för lärandet betonats. Lärandet anses inte bara 

beröra stoffet och individen utan har, genom det nya synsättet, börjat betraktats som 

något som sker mellan individer och är en del av sociala miljöer. Verksamheten blir 

då en del av lärandet och den sociala lärandemiljön (Carlgren, 1999). Genom att se 

lärandet som något som sker tillsammans med andra ändras också synen på eleven 

och dennes roll i undervisningen. Genom att se eleven som en medskapare av sin 

kunskap sätter också krav på lärandemiljön att ge möjligheter för eleven att kunna 

utforska och utvecklas både som individ och tillsammans med andra (Skolverket, 

1998). 

 

Nya sätt att se på skolans miljö, såväl den fysiska som den sociala, har utvecklats och 

blivit en fråga för forskningen. Miljöpsykologin menar att människan agerar i ett 

dynamiskt utbyte av den miljö denna vistas i och både påverkar och påverkas av den 
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fysiska såväl som den sociala miljön (Björklid, 2005).  Krupinska betonar faran med 

att dela upp begreppet lärandemiljö i social miljö och fysisk miljö då detta kan 

medföra att vi förlorar helhetsperspektivet (Bredmar, 2003). Bredmar (2003) 

presenterar därför en analysmodell där hon beskriver lärandemiljön som något inte 

bara är fysisk eller social utan uppstår i ett samspel mellan individen, aktiviteten och 

rummet (se figur 1) 

 

Figur 1 Bredmars (2003) analysmodell 

 

Begreppet lärandemiljö förklaras härmed utifrån Bredmars (2003) analysmodell där 

delarna individen, aktiviteten och rummet belyses. Därefter görs en fördjupning i 

lärarens roll i undervisningen. 

2.2.1 Skolans förutsättningar 
 

2.2.1.1 Skolan på en strukturell nivå 

Skolan kännetecknas av speciella interaktionella förhållanden där samspelet är 

avgränsat till, av politiskt beslutade, tider och platser och har bestämda mål vad det 

gäller till exempel kunskapsutvecklingen (Aspelin, 1999). Skolan har ett 

kunskapsuppdrag där denna ska bidra till ett lärande hos eleverna inom de ämnen 

och områden som styrdokumenten framhåller. Förutom kunskapsuppdraget har 

skolan också ett fostransuppdrag. Även om hemmet har den största delen i 

socialisationsprocessen för eleven genom att ge grundläggande värderingar och 

normer, har skolan ett formellt ansvar att hjälpa föräldrarna med fostran (Imsen, 

2006).  
 

Skolan förutsätter också förmedla något som styrdokumenten benämner som en  dold 

läroplan.  Den dolda läroplanen består i att eleverna ska veta hur man beter sig i en 

skola: att inte prata om de inte har fått ordet, vänta på sin tur, eller springa i 

korridorerna (Imsen, 2006). Delar av denna dolda läroplan står klassläraren som 

ansvarig för beroende på sin pedagogiska syn i sitt klassrum. 

 

Problematiken i läraryrket ligger i att det förändras hela tiden både på en strukturell 

nivå vad det gäller styrdokument och hur läraren betraktas i samhället. Samtidigt 

sker individuella förändringar där läraren måste förhålla sig till de ideal och tankar i 

den tid som är. Förändringarna idag sker snabbt och gör att gamla ideal byts snart ut 

mot nya (Brante, 2008). 
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2.2.1.2 Lärare och elever 

En skolklass är en grupp med speciella förutsättningar där många olika personer och 

personligheter i samma ålder samlas oberoende av skillnad i social bakgrund, 

uppväxtvillkor, mognad, fysiska förutsättningar och intellektuell utvecklingsnivå 

(Garpelin, 1998). Trots att eleverna befinner sig i skolan under skoldagen visar 

Bronfenbrenner på att, även om eleverna samlas under liknande villkor i 

klassrummet, är varje elev del av sitt speciella nätverk av miljöer såsom familjen, 

kompisar, och fritidsaktiviteter som påverkar och ger impulser när de befinner sig i 

skolan. Detta påverkar i sin tur hur eleverna tar till sig och tolkar undervisningen 

(Imsen, 2006). Läraren måste också förhålla sig till elevernas känslomässiga tillstånd 

och kan därför inte bortse från psykologiska ryggsäckar som också eleverna bär med 

sig i klassrummet. I ett klassrum uttrycker eleverna sina känsloyttringar, vilka läraren 

sedan väljer att antingen agera för eller blunda för. Läraren måste då möta elevens 

känslomässiga behov vad det gäller undervisning för att få nyfikna, fantasifulla och 

vetgiriga elever (Brante, 2008). 

 

Som pedagogisk ledare får läraren då en annan social status än eleverna och 

förväntas bli bemött mer respektfullt än dem (Aspelin, 1999). Brante (2008) 

framhåller asymmetrin mellan lärare och elever som ett problem i skolan eftersom 

det innebär att lärare och elever lätt talar förbi varandra då de har olika 

utgångspunkter för vad som är intressant i undervisningen. 

 

På grund av skolans och klassens speciella förutsättningar, där många elever samlas i 

trånga klassrum, förutsätter det att läraren upprätthåller olika ordnings och 

disciplinsystem för att miljön ska fungera (Imsen, 2006). I klassrummet sker ett 

lärarelev-interaktivt regelarbete som tar sig uttryck i att deltagarna i det dagliga 

arbetet konstruerar, upprätthåller, förmedlar och förhandlar om regler i det 

vardagliga samspelet. Till stor del fungerar denna värdepedagogik som en oplanerad, 

oreflerkerad eller omedvetet handlande med fokus på elevernas beteende (Thornberg, 

2006).  

2.2.2 Fysisk miljö 
Imsen (2006) beskriver läraren som en regissör av undervisningen där de materiella 

förutsättningarna utgör ramen för och styr vilken riktning den får (Imsen, 2006). 

Människan samspelar med sin miljö och både påverkar och påverkas av miljön 

omkring sig. En miljö påverkar inte bara individen genom förväntningar om vilket 

arbete som ska ske där utan också eleverna genom att ge dem signaler om till vilken 

grad dem och deras arbete värdesätts. Att skapa miljöer som stimulerar eleverna 

positivt i arbetet att uppnå läroplanens mål är därför önskvärt (Björklid, 2005).  

 

Den fysiska lärandemiljön har en betydelse för den pedagogiska miljön då denna ger 

signaler om vad som förväntas och uppmuntras hos lärare och elever. En miljö i 

förskolan ger till exempel andra förväntningar genom sina öppna lekytor, material 

som uppmuntrar till aktivitet och hemlika miljö än ett klassrum med skolbänkar och 

en kateder. Klassrummets utformning signalerar därför vilken aktivitet som förväntas 

av eleverna och vilken pedagogik som råder där. Att ha ett klassrum i kontorsform 

eller ett klassrum som en ateljé eller ett laboratorie signalerar till exempel helt olika 

signaler om miljön. En förändring av miljön förändrar också det pedagogiska 

budskapet som i sin tur medför att lärare och elever uppfattar miljön annorlunda och 

har möjlighet att handla på ett nytt sätt (Skolverket, 1998).  
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Den fysiska miljön bestämmer vilka förutsättningar människorna i ett klassrum har 

att utföra olika aktiviteter. Organisationen av den fysiska miljön ger förutsättningar 

och sätter gränser i rummet för undervisningen medan schemat drar gränser i tid. 

Rummets fysiska organisation ger en fysisk kontext för undervisningen medan 

schemat lägger en tidsmässig kontext. Ett klassrum förutsätter inte automatiskt en 

viss sorts pedagogik. Barowy och Elser Smith (2008) visar på hur en lärare kan dra 

nytta av klassrummets miljö för olika aktiviteter. I ett exempel visar de på hur en röd 

matta på en öppen yta framför en berättarstol inbjuder eleverna till att sitta där och 

lyssna medan läraren läser sagor och visar bilder. Men även om miljön inbjuder till 

högläsning i dialog med eleverna så menar Barowy och Elser Smith (2008) att det 

inte automatiskt betyder att läraren gör på det sättet. Miljön i sig är beroende av vad 

personerna gör med och i dem. 

 

2.3 Pedagogen i klassrummet 

2.3.1 Läraren på scenen 
Goffman (1959) liknar samhället vid en teaterscen där människorna är skådespelare. 

Vi definierar oss i möten med andra människor och är därför noggranna med vad det 

är för budskap om oss själva som vi sänder ut. När vi framträder inför andra kan det 

liknas vid att vi går ut på en scen inför en publik och är där noggranna med vad det 

är för bild vi ger av oss själva. Utanför scenen i trygga miljöer tillsammans med 

människor vi inte behöver göra intryck på kan beteendet vara mer avslappnat och 

mindre kontrollerat. Goffman kallar framträdandet vid att befinna sig i den främre 

regionen och i den informella situationen att vi befinner oss i en bakre region 

(Goffman, 1959). Som lärare i ett klassrum är scenbegreppet särskilt tydligt då 

läraren är en ledare och förebild för undervisningen och i framträdandet har eleverna 

som publik. Läraren befinner sig i den främre regionen och som framträdare sätter 

också denna prägel på vilka informella normer som utvecklas om hur publiken ska 

reagera i samspelet med den som framträder. En elev som till exempel inte tycker om 

matematik vet att det inte är uppskattat att nämna detta och ”spelar med” eftersom de 

informella normerna ger de signalerna. Bryts rollerna genom till exempel ett 

agerande som bryter mot de oskrivna reglerna kan detta medföra att eleven som inte 

tycker om matematik känner en frihet att uttrycka åsikten trots att det vanliga 

rollsammanhanget inte tillåter det. Tappar däremot den som framträder ansiktet kan 

detta istället medföra att publiken känner sig osäker eller otrygg (Garpelin, 1998). 

 

En relation med sina elever enligt Goffmans scenmetafor skulle innebära en ensidig 

relation mellan lärare och elev där ett förlorat ansikte från lärarens sida ger oönskade 

effekter hos eleverna. Riley (2009) menar att lärar-elev-relationen brukar betraktas 

som en relation där läraren är care-giver (vårdgivare) och eleven är care-taker 

(vårdtagare). Men istället vill snarare Riley se relationen som ömsesidig där båda 

parter är beroende av varandra. Läraren är till exempel beroende av vilket bemötande 

denna får av eleverna för att behålla sin professionella identitet vilket sätter läraren i 

en position som care-taker. En lärare är beroende av sin relation med eleverna för att 

behålla sina status som lärare medan en elev inte är beroende av det. Detta sätter 

därför eleven i en maktposition där en ”besvärlig” elev kan hota läraren i sin 

yrkesroll. En lärare som är beroende av en direkt respons av sina elever blir också 

sårbar inför deras reaktioner (Riley, 2009). 
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2.3.2 Läraren som pedagogisk ledare 
Läraryrket präglas av en komplexitet som gör att man kan se på yrket ur två 

perspektiv: å ena sidan är läraren en del av ett system av tjänstemän som arbetar i en 

organisation och har regelverk att följa. Men å andra sidan kan man se läraren som 

en människa med egen moral och med egna idéer om hur saker och ting ska, kan 

eller borde fungera (Brante, 2008). Detta kan handla om sådant som läraren i 

systemet kan påverka som till exempel hur läraren väljer att bedriva sin 

undervisning, hur läraren ser på kunskap och lärande, mål för verksamheten, elevsyn. 

Viktigt är också lärarens egna förhållningssätt och normer, vilka också påverkar 

undervisningen. Dessa personliga normer och värderingar behöver inte vara 

medvetna utan följer med läraren som en ryggsäck med tidigare erfarenheter som 

påverkar hur lärare styr och lägger upp sin undervisning. (Sträng, 2005). Lärarens 

egen uppväxt och uppfostran men också vilka lärare som läraren själv under 

skoltiden har mött, påverkar hur läraren lägger upp sin undervisning (Riley, 2009). 

 

Livet i klassrummet kan dock påverkas av faktorer som läraren själv har svårt att 

påverka: såsom inarbetade traditioner, läroplaner, förväntningar från föräldrar, 

skolledningen, politiker, andra över skolan beslutande organ, ekonomi, lokaler och 

geografisk belägenhet (Imsen, 1999).  Hur mycket läraren kan påverka sin 

undervisning beror på vilket synsätt denna tar utgångspunkt i. Genom ett strukturellt 

synsätt läggs det stor vikt vid den tidigare nämnda organisationsstrukturen där 

undervisningen blir påverkad av yttre faktorer. Lärarens arbete är beroende av den 

styrning som kommer ”uppifrån” och det dras slutsatser om möjligheten till påverkan 

genom dessa. I ett socialpsykologiskt synsätt går samspelet mellan medlemmarna i 

organisationen före det strukturella. Miljön beskrivs vara en funktion av människans 

beteenden och inte tvärtom som i strukturalismen (Ekholm & Hedin, 1993).  

 

Lärarens förhållningssätt till hur en verksamhet ska fungera är betydelsefullt i dennas 

agerande i klassrummet. Brante (2008) menar att den enskilde läraren kan göra 

skillnad mellan vad som är och vad denna vill med sin undervisning. Läraren 

fungerar som en uppfostrare av kommande generationer och en medveten lärare vet 

att det är avgörande för undervisningen att man också praktiskt genomgående 

införliva de värden skolan står för i form av ärlighet, respektfullhet och demokrati i 

klassrummet och inte bara förespråka dessa (Brante, 2008) 
 

En lärare kan inte lova att ett lärande kommer att äga rum hos eleven men en lärare 

kan påverka möjligheterna för en elev att lära sig. Läraren står som ansvarig för att 

den pedagogiska verksamheten och har då som en viktig uppgift att skapa de bästa 

förutsättningar för lärande. Marton och Tsui menar då att det inte är önskvärt att 

enbart förlita sig till metoder som en universell lösning utan som lärare reflektera 

över vad aktiviteten har för syfte för lärandet (Marton, Tsui, 2004). Läraren har en 

central del i undervisningen och har i det pedagogiska arbetet som uppgift att lyssna, 

se och lära sig av vad eleverna gör och hålla intresset för elevernas frågor, hypoteser, 

teorier och fantasier vid liv. Läraren vägleder och utnyttjar sedan elevernas 

förkunskaper i det dagliga skolarbetet. Men för detta arbete krävs att läraren har ett 

reflekterande förhållningssätt till undervisningen både själv och tillsammans med 

sina kolleger för att kunna diskutera kring förhållanden i undervisningen (Skolverket, 

1998). 
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3 SYFTE 

Uppsatsen syftar till att synliggöra ett klassrums lärandemiljö och den roll läraren har 

i skapandet av miljön. Uppsatsen utgår från ett interaktionistiskt synsätt på den roll 

läraren har i skapandet av en lärandemiljö. Hänsyn kommer också tas till aktiviteten 

och rummet för att behålla den helhetsbild av miljön som analysmodellen i Figur 1 

förespråkar. Studien syftar inte till att värdera eller jämföra miljön med andra 

miljöer. 

 

Vidare ska denna uppsats fungera som en inspiration för verksamma och blivande 

lärare att granska sin egen och varandras lärandemiljöer som ett underlag till 

diskussion och utveckling av sin professionella roll. Uppsatsen vill också fungera 

som ett underlag för vidare forskning om lärandemiljön och lärarens roll i skapandet 

av denna. 
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4 METOD 

 

4.1 Induktivt eller deduktivt arbetssätt 

I ett forskningsarbete relateras teori och verklighet till varandra. Hur detta sedan görs 

beror på vilket arbetssätt forskaren väljer att arbeta ifrån. Antingen kan forskaren 

arbeta deduktivt och följa vad som brukar kallas ”bevisandets väg”. I det deduktiva 

arbetet utgår man från redan existerande teorier på området och prövar dessa i sitt 

forskande. Ett induktivt arbetssätt kännetecknas av att istället följa ”upptäckandets 

väg”. Forskaren gör då sin studie utan att ta utgångspunkt i någon teori och väljer 

sedan att ifrån det insamlade materialet från studien bygga sin teori (Patel & 

Davidsson, 2003). Ett induktivt arbetssätt har också valts i denna uppsats. 

4.2 Observation som metod 

Vid val av undersökningsmetod stod det klart att observation som metod bäst 

överensstämde med mitt syfte för undersökningen. Genom att synliggöra 

lärandemiljön som den är, och inte en bild av lärares eller elevers syn på hur de 

uppfattar den, anser jag att min undersökning bäst svarar upp till mitt syfte.  

 

Einarson och Hammar Chirac (2002) menar att man ska se till arbetets interna logik 

vid val av metod: det vill säga att det finns en överensstämmelse mellan det som ska 

undersökas, hur informationen samlas in och hur resultatet analyseras. För att ge en 

bild av läraren som skapare av sin lärandemiljö uteslöts därför metoder som enkät 

och intervju då dessa inte gav den objektiva bild av miljön som denna undersökning 

strävade efter. Observation valdes då det är en metod där beteenden och skeenden 

kan fångas i sin naturliga situation och ge möjlighet att undersöka fysiska handlingar, 

verbala yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. Observationens 

styrka ligger i att forskaren har möjlighet att studera händelseförlopp när de 

verkligen händer, istället som i brev eller dagböcker förlita sig på minnesbilder (Patel 

& Davidson, 2003).  

 

En observation är dock en tolkning av miljön utifrån mig som observatör och kan 

därför inte bli helt objektiv men jag anser ändå att med syftet i tanken, en ständig 

medvetenhet om eventuella påverkningar och ett öppet sinne så skulle mitt 

observerande öga i detta fall ge en den mest trovärdiga bilden. 

 

4.3 Fysisk avgränsning 

Undersökningen har en fysisk avgränsning då den främst syftar till att undersöka 

klassrummet och hur läraren där skapar sin lärandemiljö. Som det tidigare visas på i 

bakgrunden, är lärandemiljö ett brett begrepp som både syftar till den fysiska miljön 

såväl som den sociala. För att då bättre få en bild av hur en lärare skapar sin sociala 

lärandemiljö är denna också beroende av den miljö som läraren agerar i.  

 

4.4 Undersökningsgrupp 

Undersökningens syfte var att undersöka en lärandemiljö i form av ett klassrum med 

lärare och elever och samspelet i denna för att på så sätt ta utgångspunkt för en 
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tolkning av lärandemiljö och skapandet av en sådan. Av denna anledning ansåg jag 

inte att undersökningen skulle ge en bättre bild om man undersökte en speciell miljö 

jämfört med om man undersöker andra. Med ett antagande om att inte någon miljö är 

helt lik någon annan, liksom lärare är olika varandra och elever är olika varandra, så 

gjordes urvalet tillfälligt. För att hitta någon som ville ställa upp i undersökningen 

planerade jag att tillfråga lärare som jag kände till, men vars undervisning jag inte 

hade tagit del av innan. Jag ville också att läraren skulle känna sig trygg med mig 

som observatör men att jag och den observerade inte skulle ha en alltför nära och 

vänskaplig relation, då detta skulle ha kunnat påverka observationen. Läraren som 

valde att delta i denna observation uppfyllde dessa krav och gav mig därför möjlighet 

att genomföra observationen under goda förutsättningar.  

 

4.5  Genomförande 

4.5.1 Hjälpmedel 
Observationen beskrivs som en sådan med låg grad av struktur. Till skillnad från en 

observation med hög grad av struktur, där det från början är kategoriserat vilka 

specifika situationer och händelser som ska studeras, så syftar observationen med låg 

grad av struktur till att fånga ett brett spektrum av händelser i syfte att få mycket 

information för att leda observationen vidare (Einarson & Hammar Chiriac, 2002). 

Trots det breda fokuset var min observation riktad mot syftet och fokuset hölls där 

med hjälp av ett observationsschema.  Trots att observationen beskrivs som en av låg 

grad av struktur användes ett observationsschema med öppna kategorier. 

Observationsschemat (Bilaga 2), som är vanligare vid den strukturerade formen av 

observation, användes här mer som en hjälp för mig som observatör att hålla fokus 

på syftet och fånga fler dimensioner av det observerade än enbart ytliga 

beskrivningar. För att sätta ihop schemat tog jag hjälp av det schema som Bredmar 

(2003) presenterar i sin avhandling för att därefter skapa kategorier som bättre 

stämde överens med min observation. 

 

Som tekniskt hjälpmedel fungerade digitalkameran som stöd för minnet efter den 

direkta observationen. Bilderna blev dock inte tagna till varje observerade situation 

utan togs sporadiskt och ungefär 65 stycken om dagen. Jag valde att inte använda 

blixt på kameran för att eleverna så lite som möjligt skulle bli påverkade av att jag 

tog kort. Eftersom klassen var van vid att specialpedagogen tog kort på klassen när 

de arbetade betraktades inte digitalkameran som ett främmande moment.  

 

4.5.2 Provobservation och observation 
Inför observationen gjordes en provobservation under en dag. Efter 

provobservationen hittades svagheter i observationsschemat, vilka inför 

observationen åtgärdades. Därefter genomfördes observationen under fyra dagar då 

den sammanlagda observationstiden blev 12 timmar. När klassen lämnade 

klassrummet för andra aktiviteter eller för rast avbröts observationen.  

 

4.5.3 Observatörsrollen 
När jag kom in i klassrummet under den första dagen informerade jag eleverna kort 

om mitt arbete och vilken roll jag skulle ha under de kommande dagarnas 

observation. Eleverna verkade vara införstådda med min roll i klassrummet och 
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verkade inte avigt inställda till denna. Jag informerade att jag inte kunde hjälpa dem 

med deras skolarbete och att jag skulle föra anteckningar om deras arbete. Jag bad 

vidare eleverna att behandla mig som osynlig och att de skulle göra som de brukade i 

klassrummet.  

 

Genom att klargöra för deltagarna om min roll i klassrummet så tog jag också 

Einarsson och Hammar Chiriacs (2002) observationsroll som observatör som 

deltagare. Eleverna visste att jag skulle observera och ta kort på dem och jag 

behövde då inte dölja mitt syfte med observationen. Men det finns också en risk att 

deltagarna i observationen blir påverkade av en synlig observatör och då beter sig 

annorlunda än vad de brukar, vilket medför att resultatet också blir ett annat än vad 

det skulle bli om jag inte tillkännagav mig som observatör (Einarson & Hammar 

Chiriac, 2002). Att eleverna vad medvetna om min närvaro och mitt syfte med den 

kan ha påverkat deras beteenden men jag tolkade inte det som om någon elev kände 

sig besvärad av att jag var där, utan de fortsatte sitt arbete som vanligt. Klassläraren 

själv uttryckte även att han uppfattade att eleverna betedde sig som de brukade göra.  

 

Vad det gäller pedagogerna i klassen och deras påverkan av min närvaro är svårt att 

tolka under en så kort tidsperiod. Här får jag istället lyssna till eleverna och deras 

reaktioner på undervisningen. Under observationen uttrycktes inga kommentarer om 

att pedagogerna eller undervisningen skulle vara annorlunda mot vad det brukar.  

 

Gränsen mellan Klassläraren och min roll som observatör kunde också överträdas. 

Under observationen informerade Klassläraren att han skulle betrakta det som om jag 

inte var där. Därför kunde jag fungera i klassrummet utan att direkt bli sedd. Det var 

dock under rasterna som gränsen mellan mig som observatör och Klassläraren kunde 

överträdas. Pedagogiska samtal och kompletterande frågor till mitt material, som 

sedan nedtecknades handlade ofta diskussionerna om. Men vi var medvetna om att 

inte specifikt tala om de situationer som blev observerade i klassrummet för att 

undvika påverkan. Att helt undvika kontakt med den observerade hade kanske varit 

önskvärt men jag ansåg ändå att det gynnade observationen att göra Klassläraren 

trygg med mig som observatör genom de korta samtal vi kunde ha under rasterna. 

 

4.6 Bearbetning av materialet 

De observerade situationerna skrevs under observationen ner för hand på det 

observationsschema som jag hade skrivit ut och kopierat upp i flera exemplar. Till 

varje papper skrevs en observerad situation upp. Därefter samlades materialet i en 

pärm som därefter sammanställdes och skrevs ned i ett word-dokument. Med hjälp 

av de foton som hade blivit tagna med digitalkameran återkallades minnet i de fall 

som det behövdes. Sammanlagt kom observationen att innefatta 87 observerade och 

nedskrivna situationer. 

 

När materialet var transkriberat följde jag Patel och Davidsons (2003) då jag läste 

igenom materialet flera gånger och samtidig påbörjade en tillfällig kategorisering där 

jag i materialet skrev upp eventuella kategorier. När materialet var genomarbetet 

fastställdes kategorierna ytterligare och varje situation blev placerad under en 

kategori. Samtidigt sorterades situationer som inte visade på något mönster eller som 

inte var av intresse för syftet för undersökningen bort för att komma närmare kärnan. 

När den första sorteringen var gjord specificerades rubrikerna ytterligare och fler 
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situationer gick bort på grund av att de inte riktigt passade in under kategorin. När 

väl situationerna var utvalda gjordes flera genomarbetningar för att hitta de 30 

exempel som kom att presenteras i resultatet 

 

I kategoriseringen togs det hänsyn till vilken relevans materialet hade för syftet och 

enstaka händelser eller företeelser räknades bort då dessa inte visade på övergripande 

mönster för lärandemiljön (Kylén, 2004). 

4.7 Etiska överväganden 

Vid observationen, dess förberedelser och i bearbetningen har hänsyn tagits till de 

forskningsetiska principerna som utgår från humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning  (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.7.1 Information och samtycke 
I enlighet med informationskravet, som säger att man inför en undersökning ska 

informera deltagarna i en undersökning om dess roll och under vilka villkor de deltar 

(Vetenskapsrådet, 2002), kontaktades klassläraren inför observationen. Under samtal 

och e-mail informerades han om arbetets syfte och hans och elevernas roll i 

undersökningen. Han informerades om att ett deltagande i undersökningen var 

frivilligt och att materialet skulle behandlas med respekt för honom och hans elever.  

 

Enligt samtyckeskravet måste deltagarna i observationen ge sitt samtycke till 

deltagandet och har därefter möjlighet att bestämma hur länge och under vilka villkor 

de vill delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Klassläraren gav mig 

tillåtelse till både en analys och en kritisk granskning av hans lärandemiljö och 

visade en öppen och positiv attityd till min observation. Utöver klassläraren fick jag, 

då specialpedagogen och fritidspedagogen var en del av undervisningen, även deras 

godkännande. De blev informerade om undersökningen och deras roll i den och även 

frivillighet att delta. Eleverna mottog brevet i bilaga 1 som sedan lämnades till 

föräldrarna. Ingen förälder undanbad sitt barn att vara en del av observationen. 

 

4.7.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Konfidentialitetskravet kräver att materialet inte ska vara kränkande för någon och 

det ska heller inte för utomstående vara möjligt att identifiera personer i materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att ta hänsyn till den enskilde individen och för att inte 

deltagarna i undersökningen ska kunna identifieras av utomstående har jag valt att 

ändra namnen på deltagarna. Namnen i uppsatsen är alltså inte deltagarnas riktiga 

namn. Jag väljer också att inte ge någon information om skolan eller orten för 

undersökningen eftersom detta både är irrelevant för resultatet och lättare skulle 

kunna bryta konfidentialitetskravet.  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet ska också materialet inte gå att tillgå av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Observationsmaterialet samlades därför i en 

pärm som förvarades så att ingen utomstående kunde komma åt materialet. I 

observationsmaterialet nämndes heller inga namn utan eleverna och pedagogerna 

fick en siffra eller förkortning för att identifiera dem, vilket vidare skulle göra det 

svårare att identifiera personerna för utomstående. 
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Även händelser och exempel i arbetet som skulle vara direkt utpekande av 

personernas identitet har valts att inte lyftas som exempel i resultatet även om 

generella slutsatser skulle kunna dras med materialet som stöd. 

 

I enlighet med nyttjandekravet har materialet som samlats in under observationen 

som syfte att endast användas i denna uppsats och kommer inte användas för några 

icke-vetenskapliga ändamål. När arbetet är slutfört kommer materialet att förstöras 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.8 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2003) framhåller vikten av att som forskare vara medveten och 

reflektera kring de val som har gjorts i hanteringen av informationen och hur detta 

kan påverka analysen. I forskning är det viktigt att ställa sig frågan om studiens 

validitet och reliabilitet, det vill säga att vi studerar rätt företeelse och att vi har en 

tillförlitlighet i arbetet som inte grundar sig på tillfälligheter. I kvalitativa studier 

talar man istället om validiteten som ett vidare begrepp som är sammanflätat med 

reliabiliteten. Patel och Davidson (2003) framhäver då validiteten i kvalitativa 

studier som något som ska genomsyra hela arbetets alla delar. Därför strävar denna 

metoddiskussion att granska arbetets utförande. 

4.8.1 Syfte eller frågeställning 
Redan i början av mitt forskningsarbete såg jag svårigheten i att precisera en exakt 

frågeställning för min uppsats. Detta berodde inte på en osäkerhet inför uppsatsens 

syfte utan snarare på att jag ansåg att en frågeställning snarare skulle begränsa syftet 

med uppsatsen. Eftersom syftet inte går ut på att ge några allmänt gällande svar om 

hur lärare genom olika metoder och strategier skapar lärandemiljöer utan snarare 

synliggöra en unik lärandemiljö och den roll läraren har i skapandet av denna, så 

ansåg jag inte att en precis frågeställning var nödvändig för att uppnå uppsatsens 

syfte. En kritik mot detta val skulle kunna vara att syftet kan te sig svårt att få grepp 

om till skillnad om frågeställningen hade varit: ”Hur skapar läraren sin 

lärandemiljö?” eller ”Vilken roll har läraren i skapandet av en lärandemiljö?”. Men 

hade sådana frågeställningar ställts så hade det inneburit att jag genom min studie av 

endast en miljö skulle basera ett svar om hur alla lärare skapar sina unika miljöer.  På 

grund av att arbetets begränsade storlek krävde en avgränsning så valde jag därför att 

använda denna uppsats som en öppning för ett annat synsätt att se på lärandemiljön 

och ett tillfälle att studera en lärares roll i en lärandemiljö. Jag anser inte att detta 

förhållningssätt på något sätt minskar arbetets utbildningsvetenskapliga relevans då 

det ger en ingång för vidare forskning på området och skapar en bild av hur en miljö 

kan studeras.  

 

4.8.2 Induktivt arbetssätt 
Patel och Davidsson (2003) framhåller faran med att utgå från ett induktivt arbetssätt 

med en teori som grundar sig på en speciell situation, tid eller grupp är att man inte 

vet något om teorins räckvidd. Det blir då svårt att formulera en mer generell teori. 

Detta har varit i åtanke under arbetet med uppsatsen och jag har därför valt att 

presentera denna uppsats som en inledning till vidare forskning och en inspiration 

och vägledning för blivande och verksamma lärare att studera sina och kollegors 

lärandemiljöer.  
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Trots att ett induktivt arbetssätt inte utgår från någon teori så innebär det inte heller 

att arbetet utförs förutsättningslöst. Forskaren har ofrånkomligen egna föreställningar 

och idéer som kommer att färga de teorier som skapas (Patel & Davidsson, 2003). 

Och som jag tidigare nämnt kom idén om den, för varje lärare, unika lärandemiljön 

ifrån egna iakttagelser från den verksamhetsförlagda utbildning jag gjort under tiden 

som studerande. Jag anser dock att min strävan att hålla mig så objektiv som möjligt 

och genom att läsa in mig på området har bidragit till en ny bild som jag inte tidigare 

kunde förutsäga. Därför anser jag inte att dessa egna föreställningar och tankar är 

något hot mot uppsatsens trovärdighet. 

 

4.8.3 Val av metod 
Eftersom den här undersökningen endast är en undersökning av en miljö så ställs 

självklart frågan om resultatet skulle bli annorlunda vid undersökningar av andra 

miljöer. Tills vidare måste dessvärre den frågan lämnas obesvarad då denna uppsats 

inte har utrymme att göra ytterligare en analys som den som här presenteras. Det 

övervägdes dock inför undersökningen att istället göra två mindre analyser. Faran 

med det skulle då kunna vara att undersökningen inte fångar kärnan i 

lärandemiljöerna och enbart bli ytliga beskrivningar av skeenden. Vid en jämförelse 

av miljöer skulle självklart två miljöer vara önskvärt men den här undersökningen 

syftar, som tidigare nämnts, inte till att ställa en miljö mot en annan utan 

medvetandegöra och synliggöra lärarens roll i lärandemiljön. Med de tidsmässiga 

skäl och med tanke på observationens syfte anser jag dock ändå att det var 

fördelaktigt att enbart se till en miljö och på så sätt kunna hålla ett odelat fokus på 

denna. 

 

I kvalitativa studier kan det för validitetens skull vara önskvärt att använda flera 

metoder så som intervju, dagbok och observation för att ge en fylligare bild av 

området (Patel & Davidson, 2003). En kombination av metoder skulle därför kunna 

vara önskvärt i en studie av en lärandemiljö, då det precis som jag förut nämnt, är ett 

mångsidigt begrepp. Under en längre undersökningsperiod skulle gruppintervjuer 

och enskilda intervjuer med såväl lärare som elever kunna bidra till att ge en bredare 

bild av hur lärandemiljön fungerar. Även dagböcker skulle kunna användas för att 

bättre förstå hur läraren resonerar i sin undervisning. Men en sådan 

undersökningsmetod skulle då också kräva en större uppsats och mer tid till 

materialinsamling. Det kan också vara en fördel att enbart uppleva en miljö istället 

för att samtidigt löpa risk för att bli påverkad av de tankar och åsikter som den 

observerade vill framföra.  Alternativa metoder valdes därför bort.  

 

Jag anser dock att förespråkandet av enkelheten i ett sådant här arbete med syfte att 

också inspirera andra att studera sina miljöer gör arbetssättet mer lättillgängligt och 

lättare att översätta till sin verksamhet. 

 

4.8.4 Hjälpmedel 
Inför observationen övervägdes alternativet att använda videokamera antingen som 

stöd för minnet eller som observationsmaterial. Einarson och Hammar Chiriac 

(2002) betonar fördelen med videokamera är att den registrerar sådant som forskaren 

kan missa och gör att forskaren kan gå tillbaka i materialet. Nackdelen kan vara att 

observatören blir mer upptagen med att filma så att denna missar själva 

observationen på plats och istället gör en indirekt observation, vilket kan medföra att 
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mycket information från observationstillfället går förlorad. I det här fallet valdes 

filmkamera bort med förut nämnda anledningar men också med anledningen att 

denna observation syftar till att fånga ”andan” i lärandemiljön och inte ord för ord 

och sekund för sekund av samtal och händelser. Fördelen med att ha filmkameran 

som stöd hade varit att jag då skulle kunna ha fångat situationer som jag missat då 

jag var upptagen med att anteckna. Men jag anser att jag med mitt 

observationsmaterial på ett nyanserat sätt ändå har lyckats fånga klassrummets 

lärandemiljö och lärarens roll i denna. 

 

Användningen av observationsschemat kom också att bli annorlunda än vad jag hade 

tänkt. Efter provobservationen märkte jag att en del kategorier inte stämde och 

ändrade därför dessa. Men ju längre jag observerade, desto mer insåg jag att jag blev 

mindre och mindre bunden vid schemat. Ganska snart föll det sig naturligt att skriva 

upp både händelser och reflektioner och jag bortsåg snart också från placeringar i 

rummet mer än att jag konstaterade var saker och ting hände. Men denna nackdel 

med observationsschemat var heller inget som kom att påverka hur och vad det var 

jag observerade. Trots att fokuset inte främst låg på kategorierna så fångades ändå de 

observerade situationer som var relevanta för arbetet. Einarson och Hammar Chiriac 

(2002) menar också att även om en undersökning har utgått från att ha en låg grad av 

struktur så finns det en fördel att, om man har ett syfte med arbetet, ta med sig detta 

på observationen för att hålla undersökningen fokuserat. Det är då alltså ingen 

nackdel att genom ett observationsschema med öppna kategorier fokusera sin 

observation. 

 

4.8.5 Observationen 
En kritisk fråga kan dock min avgränsning till klassrummet ha varit, när det under 

observationens gång visade sig att pedagogerna inte var väldigt bundna av sin fysiska 

miljö för att skapa en social miljö kring sig. En annan anledning till att det skulle 

kunna vara en svaghet var att klassen var fria att arbeta i grupprum utanför 

klassrummet och att jag då missade, för observationen, relevanta situationer. Med 

tanke på syftet och med definitionen av begreppet lärandemiljö utifrån Bredmars 

analysmodell (2003) stod det ändå klart att detta för den här observationen var en 

naturlig gräns. Men för vidare forskning kan det vara bra att fundera vidare över 

sådant om det är enbart den sociala miljön man vill studera.  

 

Det kunde dock vara ett dilemma när gränsen mellan observatör och de som 

observerades, överträddes: Som när elever kom fram till mig och visade saker, bad 

om att få titta på något eller hade någon fråga om vad jag gjorde. I ett fall fick jag 

även ingripa då en elev hade skadat sig och ingen vuxen fanns i klassen. Jag 

upplevde dock att detta kontaktsökande från elevernas sida var ett sätt för dem att 

själva bli delaktiga i observationen och skapa ett förtroende för mig. Hammar och 

Chiriac (2002) menar att vid en öppen observation är det viktigt att bygga upp en god 

relation till gruppen så att denna kan känna sig trygga med att bete sig som de 

brukar. Därför kunde jag i en viss grad tillåta detta beteende men var också noga med 

att påpeka min osynliga roll om kontaktsökandet blev regelbundet. Eleverna hade 

förståelse för detta. 

 

Jag frågade mig också efter observationen om de 12 timmar som observerades var ett 

för litet material att grunda ett resultat på. Fördelen med en längre observation hade 

varit att kunna följa upp de trådar som jag inte hann med eller hade svårt att tyda om 
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de var engångsföreteelser eller återkommande mönster. Men syftet med uppsatsen 

upplevde jag ändå bli väl uppnått då de situationer som beskrivs också var 

beskrivande huvuddrag för miljön. En längre observation skulle också ha kunnat 

äventyrat min roll som observatör som deltagare, då det också under den sista 

observationsdagen märktes tydligare att jag och eleverna och jag och klassläraren 

hade mer kontakt med varandra i form av blickar och korta meningar som sporadiskt 

utbyttes. 

 

4.8.6 Bearbetning av materialet 
Avslutningsvis vill jag motivera de val jag gjorde i sorteringen av vilket material 

som kom att användas i det här arbetet och vilka som kom att sorteras bort. Det 

material som kom att bli råmaterial för det här arbetet bestod till en större del av 

material som gick att kategorisera in under de kategorier jag först nämnde. De 

situationer som sorterades bort var alltså inte återkommande och visade därför inte 

på återkommande mönster för lärandemiljön. Observationsmaterialet visade på en 

god validitet då den större delen av observationsarbetet användes vid uppdelningen i 

kategorier. Detta berodde mycket på att jag inför och efter varje lektion var noga 

med att utvärdera och reflektera kring det observerade och därför under 

observationen var väl medveten om dess syfte. Det finns ju dock en risk med detta då 

utvärderingen också är subjektiv och att andra situationer skulle kunna beskrivas än 

just de jag såg. Men det är också en aspekt som är svårfrånkomlig när man talar om 

kvalitativa studier där en person tolkar.  
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5 RESULTAT 

Resultatet inleds med en beskrivning av den kontext som observationen genomfördes 

i för att få en bättre helhetsbild på den miljö som kom att observeras. Därefter 

presenteras det material som blev resultatet av observationen. Lärandemiljön och 

dess pedagogik synliggörs genom olika exempel från verksamheten. Miljön visar på 

lärarens förmedlade syn på pedagogik består av en strävan efter ett omsorgs-, 

kommunikations- och delaktighetstänkande. Sist visar observationen på lärarens 

olika möten med andra pedagoger. 

 

5.1 Resultatets kontext 

Resultatets kontext syftar till att ge en bild att av klassen, i vilken observationen 

genomfördes och vilka förutsättningar som fanns för att på så sätt bättre förstå 

förutsättningarna för observationen. Dessutom beskrivs den fysiska miljön för att ge 

en hel bild av lärandemiljön. 

5.1.1 Klassen och klassrummet 
Den observerade gruppen utgörs av en tredjeklass på en mindre skola. Klassen består 

av 14 elever: 8 flickor och 6 pojkar. Det finns en klasslärare som står som 

huvudansvarig för bedömning och kunskapsinhämtning. I klassen finns också en 

specialpedagog som särskilt arbetar med en elev med Downs syndrom och en 

fritidspedagog som arbetar i klassen några dagar i veckan.  

 

Vid observationen har klassläraren arbetat med gruppen i ungefär fyra månader. 

Dessförinnan hade klassen en annan lärare: specialpedagogen har dock följt gruppen 

sedan förskoleklass. Det här är också första gången som klassläraren och 

specialpedagogen arbetar tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Klassrummet 
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Klassrumsmiljöns möbler och inredning är inte speciellt utmärkande. Väggarna är 

sparsamt dekorerade med bilder men har några resultat av elevernas arbeten 

upphängda. Över whiteboardtavlan hänger bokstäverna i alfabetet. Klassrumsmiljön 

karaktäriseras av stora öppna ytor.  

  

Längst fram i klassrummet finns en whiteboardtavla och längs ena väggen finns en 

lång bänk med över– och underskåp och diskbänk. Bredvid den står en soffa. Två 

halvcirkelformade bord står längs den bakre väggen tillsammans med en 

materialförvaring i form av en metallställning med röda plastlådor. I högra hörnet av 

den bakre väggen hänger en större bokhylla. Tre fönster vetter ut mot skolgården och 

ett skåp med material står invid whiteboardtavlan. Katedern står vid en dörr intill ett 

grupprum och har dörren in i klassrummet bakom sig vilket gör det svårt att sitta där 

utan att vara i vägen under lektionstid. 

 

Eleverna sitter i högre skolbänkar med lock i tre bänkgrupper om fyra-fem elever i 

varje. I varje bänkgrupp är sidan mot whiteboardtavlan fri från stolar eller sittande 

elever. 

 

5.2 Lärarens pedagogiska syn 

De observerade händelserna genomsyrades av en pedagogisk grundsyn som läraren 

förmedlade till eleverna. Denna tog en form utav omsorg, kommunikation och 

delaktighet. 

5.2.1 Omsorg 
 

 
 

I situationen bekräftar läraren Oskar för att inför honom och klassen visa på att det 

inte är fel att uttrycka vad man är bra på. Det är inte heller någon som skrattar eller 

gör sig rolig åt Oskars berättelse utan eleverna lyssnar uppmärksamt. Läraren visar i 

flera situationer hur han bekräftar elevernas tankar och känslor som en naturlig del 

av skolarbetet.  

 

 
 

Frida har sitt bänklock uppfällt medan Bea pratar om helgen. Klassläraren säger till 
henne att fälla ner sitt bänklock. Frida fäller ner locket men ger läraren en arg blick 
samtidigt som hon morrar.  
Klassläraren möter stadigt hennes blick och säger: ”Nu vänder du det här…”  
Frida svarar ilsket: ” Jag kan inte vända humöret när jag är trött”.  
”Jo det kan du. Annars får du öva på det.”.  
Frida verkar irriterad men blir märkbart lugnare. 

 

Det är första lektionen på måndag morgon och klassen pratar om vad de har gjort 
under helgen. Oskar är lite orolig i sin bänk och rullar och kastar med en clementin. 
Klassläraren ger Oskar frågan om vad han har gjort i helgen. Oskar sträcker på sig 
och det märks att han ska berätta något bra. Han inleder meningen med ”Inte för 
att skryta men…” och berättar sedan att han under helgen spelat match och då fått 
beröm för sin insats. Han ser stolt ut. Klassläraren berömmer Oskar och visar med 
miner och kroppsspråk att han är glad för hans skull. Sedan pointerar han att det 
inte är att skryta att berätta att man har fått beröm.  
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I situationen tyder klassläraren Fridas sinnestämning och möter upp henne innan hon 

blir mer irriterad. Denna kommunikation med eleverna då deras välmående står i 

fokus återkommer under observationen. Läraren visar i ett annat exempel på en 

uppmärksamhet för elevernas välmående i situationer där klassen och läraren är 

försatt i olika aktiviteter. 

 

 
 

Läraren visar i exemplet på en närvaro även då aktiviteterna främst inte är ledda av 

honom själv. Genom att uppmärksamma situationer som den ovanstående och 

bekräfta elevernas tankar och känslor skapar han också en bild för eleverna om hur 

man ska bete sig i klassrummet och vad som är tillåtet. 

5.2.2 Kommunikation 
Kommunikation mellan läraren och eleverna, men också mellan eleverna betonas i 

klassrummet som en central del i undervisningen. Klassläraren visar ett förtroende 

för elevernas eget ansvar i undervisningen vilket visas i exemplet:  

 

 
 

Klassläraren visar inte misstro till att eleverna verkligen lyssnar på honom trots att de 

inte har hundraprocentig uppmärksamhet på honom genom att som i exemplet inte 

titta på honom. Men särskilt karaktäriseras situationen av att en tillsägelse följs av en 

förklaring, vilket är ett vanligt förekommande moment i klassen. Läraren visar också 

att han inte bara själv ger förklaringar till sina handlanden utan uppmuntrar också 

eleverna till att motivera sig. I exemplet nedan gör läraren en skillnad mellan två 

liknande situationer på grund av den verbala motiveringen till dessa. 

 

 
 

I exemplet visar Klassläraren på två olika sätt att reagera då eleverna spontant vänder 

sig emot sina klasskamraters idéer. När William ger sitt förslag får han flera ”nej-

William ger som förslag att han vill ha ”Visa stund” på klassens timme. Några elever 
ropar då spontant nej. Klassläraren markerar tydligt att man inte får bete sig så och 
att alla får ge förslag. Freja ger strax som förslag att hon vill ha ”show-time”. Oskar 
säger då högt att han är trött på det eftersom de hade det i hela tvåan. Klassläraren 
bekräftar åsikten genom att säga ”så du tycker så…” 

 

Klassläraren håller i en genomgång och står framför whiteboardtavlan. Cornelia 
sitter med ryggen vänd mot honom i bänkgrupp 1 med huvudet lutat mot 
bänklocket. Klassläraren ber henne att titta på honom under genomgången. Hon 
vänder huvudet en stund men återgår snart till att titta åt andra hållet. Klassläraren 
ber henne då att vända sig om helt. Han förklarar att trots att eleverna hör honom 
om de är bortvända så tycker han att det känns bättre att se deras ansikten. Efter 
en stund vänder sig Cornelia i stolen och sitter så under resten av genomgången. 

 

Robin sitter på golvet och bygger ett långt domino. Angelica går runt bygget och är 
väldigt intresserad. Hon leker lite runt byggnationen och Robin varnar henne för att 
riva dominot. Då hoppar hon jämfota över en av längorna och råkar riva ner två 
bitar. Angelica blir förskräckt och Robin blir irriterad och orolig. Angelica vill hjälpa 
Robin att bygga upp stavarna men Robin tillåter inte det. Angelica säger: ”Jag vet att 
jag är klumpig”. Klassläraren, som sitter på Linas tomma plats och tills då har varit 
försjunken i sitt arbete vänder upp blicken och säger till Angelica att det inte är 
någon fara. 
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utrop” och läraren visar då tydligt på att man inte får bemöta sina klasskompisars 

idéer på det viset. Men när däremot Freja ger ett förslag och Oskar protesterar genom 

att ge en motivation till varför han inte tycker det är en bra idé så bemöts åsikten 

bekräftande. Slutsatsen som kan dras utefter det är att det i lärandemiljön som 

klassläraren förespråkar är önskvärt att motivera sig i sina uttalanden.  

 

Lärandemiljön uppmuntrat inte bara till en kommunikation utan också till att lyssna 

på varandras åsikter och behov, som exemplet nedan visar: 

 

 
 
I exemplet visar Klassläraren på hur han inte bara kommunicerar ensidigt med sina 

elever utan också lyssnar och tar in elevernas åsikter och behov. Genom att fråga 

eleverna som läser tyst i klassrummet om det är okej att några elever läser högt så 

inbjuder han också till att eleverna får yttra sin åsikt. På så sätt visar miljön tydligt 

hur kommunikationen mellan alla i klassrummet är en viktig del av lärandemiljön. 

5.2.3 Delaktighet 
Elevernas delaktighet och medansvar i undervisningen visades under observationen 

som en framträdande del: 

 

 
 

Genom att presentera vad som står skrivet i veckobrevet ger klassläraren också 

eleverna tillfälle att vara delaktig i den information som skickas ut till deras 

föräldrar. På så sätt får också eleverna möjlighet, att som i exemplet, ifrågasätta eller 

bara framföra sina åsikter om undervisningen. När Kevin frågar om den kommande 

tabellträningen bemöter Klassläraren detta genom att hänvisa till målen för årskurs 3 

i matematik. Då eleverna inte undrar något mer eller ifrågasätter detta så tolkar jag 

det som att eleverna är väl införstådda med och på så sätt delaktiga i att det finns mål 

för undervisningen. Att eleverna vågar ifrågasätta undervisningen och läraren 

bemöter detta tolkas som att delaktighet är ett drag i lärandemiljön. 

 

Klassläraren hade trots sitt klasslärarskap en mer tillbakadragen roll och visade ingen 

rädsla att släppa fram eleverna i undervisningen. 

 

Klassläraren står framför klassen och presenterar för eleverna vad som står skrivet i 
veckobrevet som kommer att skickas ut till föräldrarna. Han informerar klassen om 
att de ska lära sig femmans tabell i matte till nästa vecka. Kevin undrar om man 
verkligen måste lära sig femmans tabell när man går i trean. Klassläraren förklarar 
att det står i målen att de ska lära sig ettans till femmans tabell i trean. Eleverna 
verkar införstådda med vad ”målen” är. 

 

Klassläraren kommer in i klassrummet då Robin och William ligger under en stor 
karta av pappkartong framme vid tavlan. Klassläraren uppmuntrar dem att börja 
läsa sina böcker. Eleverna kryper då fram från sitt gömställe och säger de att de vill 
läsa högt för varandra i klassrummet. Oskar och Jane sitter i sina bänkar och läser 
tyst för sig själva. Läraren vänder sig till dem och undrar om det är okej att Robin 
och William läser högt medan de själva sitter och läser tyst. Oskar säger att det inte 
är det. Klassläraren hittar då en annan plats för eleverna att läsa på. 
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Klassläraren visar som i exemplet ovan under flera tillfällen ingen rädsla för att 

släppa fram eleverna i undervisningen. Genom att ställa sig vid bänkarna längst bak i 

klassrummet och genom att inte ”lägga sig i” när eleven håller i lektionsmomentet så 

tolkas detta som att han ger eleven förtroende att själv hålla i aktiviteten.  

 

Eleverna visade också på en öppenhet att föra lektionerna framåt och ge åsikter på 

lektionens upplägg: 

 

 
 

Genom att Klassläraren tillåter Frida att komma med sina synpunkter på lektionens 

upplägg utan att ge någon tillsägelse eller tillrättavisande visar på ett tillåtande 

synsätt att låta eleverna vara en del i den fortskridande undervisningen. Men eleverna 

inbjöds inte bara i undervisningen utan betraktades som en källa till kunskap i 

klassen. 

 

 
 

Exemplet är ett av flera där delaktigheten hos eleverna i lärandemiljön blir synlig. 

Det tolkas som att klassläraren ser sina elever som en källa till kunskap och släpper 

vid flera tillfällen fram dem i undervisningen att hjälpa till både på uppmaning och 

spontant. 

5.3 Handlingar i rummet 

Arbetet i klassrummet präglades av en rörlighet mellan bänkar och arbetsplatser. Vid 

eget arbete och läsning kunde eleverna efter tillåtelse få förflytta sitt arbete till 

grupprum, en bänk utanför klassrummet eller golvet i korridoren. Klassen 

kännetecknades av ett hjälpsystem där eleverna fick ta hjälp av läraren men också av 

varandra. 

Klassens TV och DVD har blivit indragen på en rullvagn i klassrummet då eleverna 
ska få titta på en film under engelskalektionen. Klassläraren står framför Tv:n och är 
osäker på hur man gör för att få igång DVD:n. Love uppmärksammar detta från sin 
bänk och kommer fram och visar läraren. När filmen är igång tackar klassläraren 
Love för hjälpen.  

 

Klassen har diskuterat om en uppgift de ska ha nästa dag. Frida räcker upp handen 
och klassläraren ger henne frågan. Frida undrar om de inte kan börja nu. 
Klassläraren undrar: ”Med vadå?” 
”Med helgpratet”, menar Frida. 

Klassläraren står framför klassen och ska precis inleda lektionen då Oskar räcker upp 
handen. Han undrar om han får visa ett trolleritrick. Klassläraren verkar fundera tyst 
en liten stund men släpper sedan fram honom. Han låter Oskar gå fram och ta plats 
framför klassen och ställer sig sedan själv längst bak i klassrummet. Oskar 
förbereder trolleriet och ber sedan klassen att komma närmare. Frida håller på att 
resa sig hastigt upp från sin stol men klassläraren markerar att hon redan sitter 
nära. Ingen i klassen flyttar sig. Oskar kallar fram Robin som frivillig för att gissa hur 
man ska lösa trolleriet men Robin lyckas inte. Efter lite diskussion i klassen ber han 
alla att komma fram. Nu rör sig klassen och läraren framåt för att bättre se. När han 
har visat trolleriet för sina kompisar går han fram och visar trolleriet särskilt för mig 
också. 
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5.3.1 Det rörliga klassrummet 
Det fria arbetssättet i klassrummet visade under observationen på en avslappnad 

stämning bland eleverna som blev synlig vid en filmvisning. 

 

 
 

Klasslärarens placering i klassrummet, längst fram och med ryggen mot eleverna, får 

honom att smälta in i elevgruppen då Klassläraren genom denna placering ej kunde 

övervaka eleverna och deras beteenden under filmvisningen. Eleverna visade ett 

avslappnat förhållningssätt till filmtittandet genom att fritt kommentera och vara 

delaktiga i vad de ser. Detta beteende hindras inte av klassläraren som genom sitt 

förhållningssätt bidrar till en mer informell lärandemiljö. 

 

Det rörliga klassrummet visade under observationen också få konsekvenser. I ett fritt 

arbete där eleverna arbetar på olika ställen ställde detta krav på lärarens närvaro. 

Eleverna fick då gå till läraren för att få hjälp, vilket i sin tur kunde få som 

konsekvens ett splittrat jobb för läraren. 

 

 
 

Den rörliga miljön kamouflerade också andra aktiviteter än de som stod på schemat 

för lektionen. Till exempel observerades det under ett flertal tillfällen hur eleverna 

skalade frukt, gick planlöst omkring och städade bänken under lektionstid. 

 

 
 

Klassläraren avslutar matematikgenomgången och uppmanar klassen att ta upp 
sina matteböcker. Jane och Freja slår upp sina bänklock. Först ser de ut som att de 
letar efter sina böcker då de lägger ut hela bänkarnas innehåll på sina stolar. Men 
sedan verkar det som om de städar sina bänkar. Klassläraren rör sig förbi 
bänkgruppen men säger ingenting. Efter sex minuter har Jane och Freja städat 
klart. Efter ytterligare några minuter börjar de räkna. 

 

Love sitter på golvet vid katedern tillsammans med Jonas och skriver på flaggor 
som senare ska fästas på en större karta. Klassläraren sätter sig på huk för att 
hjälpa Love med att skriva på en flagga.  Love verkar uppskatta hjälpen och ber om 
vidare instruktioner.  
 
Bea kommer och ställer sig bredvid klassläraren och ber om hjälp. Klassläraren 
avbryter handledningen till Love och följer med Bea till kartan på golvet bredvid. 
Under tiden sitter Love och pratar och leker med Jonas.  
 
Några minuter senare kommer klassläraren tillbaka och påbörjar en instruktion till 
Love men blir avbruten av Kevin och går då iväg ut genom dörren med denna. En 
minut senare kommer klassläraren tillbaka och hjälper Love klart. 

 

Klassen ser på film på engelskan och läraren har satt sig i den främre delen av 
klassrummet. Klassen är utspridda och eleverna har satt sig på både bänkar, stolar 
och golv. Eleverna verkar intresserade och det råder en uppsluppen glad stämning 
där eleverna sjunger med i filmen och kommenterar utan att störa varandra. Det 
liknar mer en hemlik filmsituation än en sådan i skolan. 
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Det rörliga klassrummet ställde också krav på läraren att vara uppmärksam på 

konflikter som var dolda i den rörliga miljön. Till exempel visades flera gånger under 

observationen hur den blygare flickan Bea blev störd i sitt arbete av Kevin när han 

tappade koncentrationen. 

 

 
 

5.3.2 Hjälpa varandra 
 

 
 

Hjälpsituationen mellan Bea och Frida är en vanlig sådan i klassrummet. Det 

observerades hur eleverna inom bänkgrupperna ofta tog hjälp av varandra samtidigt 

som de arbetade med sina egna uppgifter. Det var heller inte främmande för eleverna 

att ta hjälp från andra bänkgrupper. Vissa elever observerades ta hjälp av varandra 

mer än andra, även om det visade sig att ingen elev var utan klasskompisarnas hjälp 

om de ville ha den. 

 

 
 

Det blir också tydligt under en diagnossituation i matematik hur främmande det var 

för dem att inte ta hjälp av varandra, när läraren säger till dem att de ska göra 

uppgifterna själva. 

 

 

5.3.3 Ordning 
Läraren står som den som håller ordningen i klassrummet även om eleverna görs 

delaktiga. Aldrig eller väldigt sällan skäller läraren på eleverna för att upprätthålla 

ordningen. Oftare kommer ordningskorrigeringar som ett led av en andra chans till 

bättring. 

 

Eleverna sitter i sina bänkar och börjar bli klara med sina matematikdiagnoser. 
Freja lutar sig fram över bänken och viskar: ”Kan ni hjälpa mig?”. Jonas ger henne 
en kort blick och säger att de inte får hjälpa. Klassläraren står hos Jane men ser att 
Freja behöver hjälp och går då till henne.  

 

Angelica går till Frejas bänk och hjälper henne med en uppgift i matteboken och 
går sedan och sätter sig. En minut senare går hon ännu en gång och hjälper Freja. 
En minut efter det hjälper Robin och Freja Angelica.  

 

Bea och Frida sitter i sina bänkar mittemot varandra och jobbar i sin arbetsbok. Bea 
lutar sig över sin bänk mot Frida med sin bok och pekar på ett ställe på sidan: ”Vad 
ska det vara där?”. Frida säger att hon ska kolla och hjälper Bea. 

 

Kevin och Bea sitter i sina bänkar och jobbar med praktisk matematik. Kevin verkar 
okoncentrerad och sitter och plockar med ett suddgummi på Beas bänk. Hon 
verkar irriterad och reagerar hon genom att flera gånger med eftertryck säga 
”sluta!” till Kevin. Han slutar för stunden men börjar efter några minuter dra och 
snurra Beas långa hår mellan sina fingrar. Bea ignorerar honom och fortsätter 
räkna. Kevin rycker undan ett papper från Beas bänk och hon tar snabbt tillbaka 
det och säger igen ”sluta!”. Klassläraren cirkulerar i klassen och hjälper elever som 
antingen räcker upp handen eller kommer till honom för hjälp. 
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Klasslärarens mer observerande förhållningssätt var återkommande i observationen. 

Detta förhållningssätt tolkas bidra till det fria arbetssätt som förut nämnts. Genom 

sitt sätt att agera eller inte agera visar läraren på den lärandemiljö som förespråkas i 

klassrummet. 

 

Då Klassläraren håller ordning under undervisningssituationer i helklass använder 

läraren både röst och kroppsspråk för att skapa lugn i klassen. Vid flera situationer 

visar han hur han istället för att skälla, går fram till elevens bänk och ser menande på 

denna eller ger en lugn tillsägelse. 

 

 
 

Klassrummets regler handlar främst inte om att sitta stilla och vara tysta. Eleverna är 

både under lektioner och samlingar rörliga både i sina bänkar och i klassrummet. 

Trots det visar observationen på att eleverna själva vet när de ska sitta i bänken och 

när de är fria att röra på sig. 

 

 
 

Genom att inte agera eller ignorera Angelica när hon kommer fram under en 

genomgång förmedlar Klassläraren att Angelicas beteende inte är önskvärt i 

situationen. Elevernas liknande agerande kan tolkas som att de följer lärarens 

exempel på hur man ska bete sig när någon blir orolig och går omkring.  

 

Läraren kan i vissa stunder upplevas passiv i ordningsfrågan då denna avvaktare 

snarare än ger tillsägelser. Men precis som det tidigare nämndes under rubriken 

Delaktighet genomsyrar också delaktighet ordningsfrågan. 

 

Klassläraren håller en kort genomgång om vokalerna undertiden eleverna arbetar i 
sina böcker. Eleverna stannar upp i sitt arbete för att lyssna. Angelica behöver hjälp 
och går då fram till läraren undertiden denna har genomgång. Han tar inte notis om 
henne utan fortsätter tala till klassen. Angelica fortsätter då söka hjälp: först hos 
Sara för att sedan gå vidare till Freja för att sedan sätta sig i bänken för att vänta. 
När läraren är klar hjälper han Angelica. 

 

Klassläraren står framför klassen och läser i deras högläsningsbok medan eleverna 
sitter i sina bänkar och ritar. När läraren slutar läsa säger han till eleverna att plocka 
ihop sina ritgrejer. Kevin avbryter inte sitt tecknande och klassläraren säger särskilt 
till honom. Kevin avbryter fortfarande inte. Då går klassläraren fram till hans bänk 
och Kevin börjar plocka ordning sina saker.  

 

Oskar och Love sitter och pratar med varandra under en mattelektion om något som 
inte hör till ämnet. Det känns som om de har tappat koncentrationen. Jonas går då 
och vässar sin penna vid deras bänk och börjar prata med sina klasskompisar. Trots 
att han har vässat pennan klart uppehåller han sig där. Klassläraren står hos William 
och vänder blicken till dem när han ser oron. Han väljer att inte reagera. Jonas går 
snart tillbaka till sin bänk. En minut senare reser sig Jonas igen från sin plats och går 
till Oskar och Love. Klassläraren uppmärksammar detta och vänder sig och säger 
lugnt och bestämt till Jonas: ”Är du klar nu?”. Jonas vänder och går och sätter sig 
igen. 
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I situationen överlåter Klassläraren till eleven att själv ge förslag på hur denna ska 

göra för att förändra sitt beteende. Klasslärarens roll i frågan tolkas som passiv och 

diskussionen tolkas inte avslutas med en tydlig påföljd av hur man ska handskas med 

problemet. 

 

5.4 Läraren och andra pedagoger 

I klassen arbetade två pedagoger utöver läraren. Fritidspedagogen arbetade med 

klassen under några lektioner i veckan och fungerade som ett stöd för klassläraren i 

det dagliga arbetet. Specialpedagogen arbetade särskilt med Lina och fungerade som 

ett stöd för henne. 

 

5.4.1 Hänsynstagande 
Fritidspedagogen och Specialpedagogen visare under observationen på ett 

hänsynstagande mot Klassläraren och hans roll som pedagogisk ledare i 

klassrummet. 

 

  
 

Exemplet ovan visar på hur Fritidspedagogen tar en självklar roll i klassens rutiner 

trots att hon inte har klasslärarskapet. Klassläraren reagerar inte på att hon har tagit 

över morgonhälsningen men samtidigt är hon noga att lämna över den till honom då 

Fritidspedagogen går omkring i klassrummet och plockar upp kartor och saker inför 
lektionen. Barnen samlas utanför klassrumsdörren i korridoren. Läraren har ännu 
inte kommit till klassrummet. Fritidspedagogen tar plats i dörröppningen och tar 
eleverna i hand, ser dem i ögonen och skickar in dem i klassrummet till deras 
bänkar. När klassläraren visar sig i korridoren, fortfarande med ytterkläderna på, 
lämnar hon platsen i dörren för honom. Han tar plats och hälsar på de återstående 
genom att ta i hand, böja sig fram mot eleven och med lågmäld röst säga ”god 
morgon”. En del av barnen får också frågan om hur de mår. 

 

Klassen är samlad och ska börja lektionen då klassläraren märker att Frida inte är 
där. Han går ut och letar efter henne i korridoren men hon syns inte till så 
specialpedagogen går iväg för att leta. Klassläraren börjar därför lektionen utan 
Frida.  
 
13 minuter efter att lektionen skulle ha börjat kommer Frida in i klassrummet. Hon 
säger förlåt för att hon kom försent och förklarar att hon och hennes kompis var på 
baksidan och inte såg klockan. Läraren menar att det är för mycket sena ankomster 
nu. Han nämner vagt att det måste tas igen på något vis men lämnar ämnet genom 
att fråga henne var hon har sin klocka för någonstans. Frida kommer med en 
undanflykt och springer iväg för att gå på toa. Läraren säger ingenting om denna 
reaktion utan fortsätter som innan att prata med klassen.  
 
När Frida en minut senare kommer in i rummet avbryter han undervisningen och 
frågar henne om hur de ska lösa problemet med de sena ankomsterna. Frida 
funderar och menar att han ska sätta ”prick” på henne när hon kommer för sent.  
 
Läraren är tyst en liten stund som att han funderar. 
”Då gör jag väl det då…” 
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han kommer till klassen. Detta hänsynstagande och turtagande blir även synligt 

under arbetets gång. 

 

Även mellan Specialpedagogen och Klassläraren sker ett hänsynstagande där 

klassläraren strävar efter att bidra till integreringen av Lina i 

klassrumsundervisningen: 

 

 
 

Hänsynstagandet tar också form som ett sökande efter bekräftelse hos den andra, 

vilket särskilt visade sig mellan Fritidspedagogen och Klassläraren. 

 

 

 
 

Situationen visar på en av flera där Klassläraren och Fritidspedagogen söker stöd hos 

varandra i undervisningen och det tolkas inte längre vara lika klart att Klasslärarens 

synsätt i lärandemiljön är den enbart härskande. Att söka hjälp och bekräftelse för sin 

undervisning visar sig också vara ett återkommande moment. 

 

 
 

Exemplet visar på hur Klassläraren bjuder in Fritidspedagogen att ta en jämbördig 

roll i undervisningen. Genom Klasslärarens agerande tillsammans med andra 

pedagoger förändras också hans egen roll i lärandemiljön och skapandet av denna.  

 

Klassläraren står framför eleverna som sitter i en halvcirkel framför klassens 
egengjorda karta. Läraren vänder sig från sin plats vid kartan till fritidspedagogen 
som befinner sig bakom barnens halvcirkel. 
Läraren: ”Du hjälper mig här och kan lägga dig i om det är så” 
Fritidspedagogen verkar förvånad men går och ställer sig på andra sidan karta, 
bredvid läraren, i halvcirkeln. 

 

Fritidspedagogen reser sig från kartan på golvet framför tavlan och möter 
klasslärarens blick då han står vid bänkgrupp ett. Fritidspedagogen säger att det är 
dags att plocka ihop. Eleverna börjar plocka ihop. Fritidspedagogen går bort till 
diskbänken och börja skölja färger medan klassläraren går runt och hjälper 
eleverna komma i ordning. Love, Jonas och Robin börjar leka på golvet högljutt 
mellan bänkgrupp ett och två. Fritidspedagogen möter klasslärarens blick från 
diskbänken: 
 ”Kan inte dom gå ut på rast? Jag tror de behöver det!” 
Klassläraren dröjer lite på svaret men svarar sedan ”ja”. 

 

Klassen har precis tittat på en undervisningsfilm i engelska och klassläraren har 
ställt sig framför klassen. Han lyfter viktiga delar ur filmen. Han ber först klassen att 
en och en gå fram och berätta hur de mår på engelsk som ”I’m happy”. 
Specialpedagogen flikar in och säger att de kan försöka lära sig tecknen på 
teckenspråk för de olika humören samtidigt. Klassläraren börjar berätta om de 
engelska orden medan specialpedagogen står bredvid och tecknar. Efter en stund 
vänder han sig till specialpedagogen och försäkrar sig om att han inte tar det allt för 
snabbt för att hon ska hinna med. 
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5.4.2 Integrering 
Specialpedagogen fungerade främst som stöd för Lina i det dagliga arbetet och hade 

därför inte den roll av delat klassledarskap som Fritidspedagogen hade. För att Lina 

skulle få vara med i klassen på sina villkor, arbetade Klassläraren och 

Specialpedagogen för en integrering av Lina i den vanliga undervisningen. 

 

 
 

Klasslärarens förhållningssätt till Specialpedagogen visar på att läraren i detta fall 

har rollen som ledare för undervisningen medan Specialpedagogen mer fungerade 

som en del av den. 

 

Dessa avbrott i undervisningen, som exemplet visar, var återkommande för att Lina 

skulle få ta del av undervisning. Det framträder dock att det stundvis står en konflikt 

mellan Specialpedagogens vilja att ge Lina möjligheter till att utvecklas i klassen och 

mellan Klasslärarens vilja att de resterande eleverna utvecklas efter sin bästa 

förmåga. 

 

 
 

5.4.3 Olika miljöer i ett klassrum 
Det blir under observationen synligt hur pedagogerna skapar olika miljöer kring sig. 

Det blir också intressant att studera mötet mellan dessa pedagogiska synsätt. 

Fritidspedagogens sätt att undervisa skiljer sig till exempel från Klasslärarens och får 

då också ett mindre elevaktivt bemötande. Ändå visar Klassläraren, genom att stiga 

åt sidan, ett överlåtande av undervisningen till denna och anpassar sig. 

 

 

Fritidspedagogen tar plats framme vid tavlan medan klassläraren har lämnat plats 
för henne genom hålla sig i bakre delen av klassrummet. Fritidspedagogen börjar 
prata och har naturligt en högre röst än den lågmälda klassläraren brukar prata 
med klassen med. Eleverna sitter stilla och tysta i sina bänkar och ingen ifrågasätter 
när fritidpedagogen börjar ge instruktioner om dagens arbete. Eleverna lyssnar och 
tar emot instruktionerna. 

 

Specialpedagogen kommer in i klassrummet med Lina. Hon har lånat en bok och Lina 
sätter sig i sin bänk för att läsa tillsammans med Specialpedagogen som står böjd över 
hennes bänk. Klassläraren sitter vid katedern och William och Kevin är de enda andra 
eleverna som är i klassrummet. Specialpedagogen hjälper Lina att teckna när hon 
läser boken. Pedagogen tecknar ganska högt så att det hörs över hela klassrummet. 
Helt plötsligt brister hon ut i ett glatt tillrop när Lina lyckas utföra en ny teckning. 
Klassläraren reser sig då från katedern och säger att de tecknar för högt och att det är 
svårt för eleverna att koncentrera sig. Specialpedagogen säger att hon förstår men 
förklarar samtidigt hur glad hon blev över det stora framsteget hos Lina. Lina och 
specialpedagogen går in i grupprummet. 

Klassläraren står framför klassen och repeterar vokalerna. Specialpedagogen står 
vid Linas bänk. Under tiden läraren pratar går specialpedagogen fram till tavlan och 
tecknar och visar vokalerna för Lina. Plötsligt avbryter Specialpedagogen 
klassläraren och undrar om inte Lina kan få komma från och teckna dem. 
Klassläraren ger sitt godkännande och Lina går fram och tecknar vokalerna med 
specialpedagogens hjälp. 
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Specialpedagogen visar sig däremot inte naturligt ha ett delat klassledarskap med 

Klassläraren utan fungerar främst som ett stöd åt Lina. Överlåtandet blir inte heller 

här lika naturligt utan Klassläraren har den ledande rollen av de två: 

 

 
 

Observationen visar också vid flera tillfällen på möten i klassrummet mellan 

Klassläraren och Specialpedagogen där Specialpedagogen söker information om 

lektionsupplägget för att lättare kunna anpassa undervisningen till Lina.  

 

  
 

5.5 Sammanfattning 

Observationen visade på en miljö där läraren tog utgångspunkt i eleven och där 

omsorg, kommunikation och delaktighet stod i centrum. Dessa tre grundpelare för 

lärandemiljön kom att genomsyra undervisningen. Arbetsmiljön i klassrummet 

upplevdes som en miljö där eleverna var fria att samarbeta med varandra, vilket i sin 

tur medförde en rörlighet och frihet i arbetsplats. Eleverna tog själva ansvar för sitt 

arbete. Observationen visade också på vilka konsekvenser det rörliga klassrummet 

kunde få vilket mynnade ut i strategier för att fördröja tiden och konfliktsituationer 

som blev dolt i arbetet. Samarbetet mellan de båda pedagogerna i klassrummet 

visade sig ha olika karaktär både till följd av pedagogernas olika förhållningssätt i 

klassen och lärarens förhållningssätt till pedagogerna. Arbetet tillsammans med 

pedagogerna visade sig ändå på olika sätt påverka lärandemiljön. 

Klassläraren står och bläddrar i läromedlen vid katedern. Specialpedagogen står 
snett bakom honom vid tavlan: 
S: ”Du hade tänkt dig sidan 6 och 7 eller?” 
L: ”Nä… Jag har inte bestämt mig riktigt än…” 
S: ”Jag hade tänkt rita upp på tavlan för Lina” 
Efter en liten stunds tystnad 
L: ”sidan 8 och 9”. 
Specialpedagogen skriver upp det på tavlan. 

 

Klassläraren förklarar för klassen om en uppgift de ska ha nästa dag som går ut på att  
muntligen presentera för varandra om platserna de har letat information om. 
Specialpedagogen flikar in att de skulle kunna göra en bok alla tillsammans om de 
olika platserna de har varit på. Klassläraren och specialpedagogen möts framför 
klassen och diskuterar. Klassen lyssnar. Klassläraren förklarar att han bara hade tänkt 
att eleverna skulle göra det här muntligt så att det skulle bli en muntlig övning för att 
lära sig att berätta. Specialpedagogen ursäktar sig och menar att det bara var en idé. 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen syftar till att ge en bild av det observerade klassrummets lärandemiljö 

och se vilken roll läraren har i skapandet av en lärandemiljö. 

6.1.1 Socialt samspel i fokus 
I klassrummet observerades det sociala samspelet och kommunikationen vara 

central. Elevernas tankar och känslor fick ta en stor plats i undervisningen och togs 

hänsyn till. Brante (2008) betonar att i ett klassrum uttrycker eleverna sina 

känsloyttringar, vilka läraren sedan väljer att antingen agera för eller blunda för. 

Läraren måste då möta elevens känslomässiga behov vad det gäller undervisning för 

att få nyfikna, fantasifulla och vetgiriga elever. 

 

Den sociala lärandemiljön karaktäriserades av en pedagogisk syn som förmedlade en 

betoning på omsorg, kommunikation och delaktighet. Denna pedagogiska syn 

upplevs i klassrummet vara genomgående i det sätt som klassläraren bedriver sin 

undervisning. Sträng (2005) menar då att lärarens ryggsäck av personliga värderingar 

och normer präglat av uppväxt, uppfostran och andra lärare som läraren mött i 

uppväxten, påverkar hur läraren väljer att framhålla som viktigt i sin pedagogiska 

syn.  

 

Den omsorg som präglade undervisningen visade sig genom att läraren genom sitt 

handlande uppmuntrar eleverna att bekräfta varandra men också genom att visa en 

förståelse för elevernas olika personligheter. Bilden som andra förmedlar om barnet 

är enligt Mead (Hwang & Nilsson, 2003) avgörande för barnet om deras person 

skapar en identitet eller bild av sig själv. Mead betonar särskilt att för barnet viktiga 

personer i dens omgivning har en stor betydelse för identitetsskapandet och att det i 

den här situationen innebär att både lärarens och klassens förhållningssätt bidrar till 

ett positivt identitetskapande.  

 

Eleverna hölls också delaktiga i undervisningen genom att ta del av målen men också 

genom att läraren kunde bjuda in elever i undervisningen när dessa kom med förslag. 

Genom att se lärandet som något som inte enbart berör stoffet och individen utan 

som något som sker mellan individer och som en del av sociala miljöer så innebär 

det att man också att eleven får en annan roll i undervisningen (Carlgren, 1999) 

Eleverna i klassrummet, uppfattades i observationen, för läraren vara en källa till 

kunskap också kunna bidra i undervisningen. Detta visade sig tydligt i form av 

”hjälpsystem” där eleverna uppmuntrades till att ta hjälp av sina klasskompisar i det 

dagliga skolarbetet.  

 

Kommunikationen mellan lärare och elever men också mellan elever och elever 

betonades som en viktig del av undervisningen och visade sig genom att läraren gav 

tillsägelser med förklaringar och uppmuntrade elever att motivera sina tankar. 

Elevernas åsikter togs också till vara i undervisningen. Detta skulle i så fall visa på 

en positiv klassrumsmiljö för att komma ifrån den asymmetri mellan lärare och 

elever, som Brante (2008) visar på, och på så sätt motverka att man talar förbi 

varandra. Dock visar klassrumsmiljön ändå på en miljö där läraren står som 

pedagogiska ledare och har en social status som gör att han förväntas bli bemött mer 

respektfullt än sina elever (Aspelin, 1999) och därigenom också är den som styr 
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kommunikationen genom att fördela ordet och visa på vad som är god och dålig 

kommunikation. 

 

I ordningsfrågan upplevs läraren vara avvaktande istället för att vara den som skäller 

på eleverna. Thornberg (2006) menar att det i klassrummet sker ett lärarelev-

interaktivt arbete som tar sig uttryck i att deltagarna i det dagliga arbetet konstruerar, 

upprätthåller, förmedlar och förhandlar om regler. Även i klassrummets regelarbete 

visades också på en betoning av kommunikationsaspekten där läraren väldigt sällan 

eller aldrig skällde på sina elever utan istället använde andra strategier så som 

menande blickar, upprepade tillsägelser eller avvaktande.  Lärarens förhållningssätt 

kunde stundvis upplevas som passivt snarare än agerande. 

 

6.1.2 Det rörliga klassrummet 
På grund av den tidigare nämnda pedagogiska synen som förmedlades, 

uppmuntrades eleverna vara en aktiv del av sin undervisning. Detta visade sig genom 

att miljön karaktäriserades av en avslappnad social miljö där eleverna var fria att 

uttrycka sina åsikter och diskutera med Klassläraren. Eleverna var heller inte bundna 

till sina bänkar i det dagliga arbetet utan kunde lika gärna utföra sitt arbete vid några 

bänkar i korridoren, vid de bord som stod längst ner i klassrummet, ett närliggande 

grupprum, i soffan i klassrummet eller på golvet. Eftersom miljön, som jag senare 

kommer att diskutera, genom sin inredning inte upplevdes signalera en viss 

pedagogik, skulle detta innebära att detta sätt att utnyttja den fysiska miljön skulle 

stödja Barowy och Elser Smiths (2008) tanke om att en miljö som är formad för ett 

viss pedagogik inte förutsätter att en sådan automatiskt genomförs i miljön. I det här 

fallet användes den ”vanliga” skolmiljön till ett undervisningssätt som miljön inte 

direkt, genom sitt varande, förespråkade. 

 

Klassens undervisning karaktäriserades av ett hjälpsystem där eleverna 

uppmuntrades till att hjälpa varandra under lektionerna vilket resulterade i att 

eleverna rörde sig mycket i klassrummet mellan bänkar och bänkgrupper. Eleverna 

upplevdes se det som lika naturligt att ta hjälp av varandra som av läraren och alla 

elever var någon gång under observationen med och hjälpte eller tog hjälp av sina 

klasskompisar. Och som tidigare nämndes visar detta på den nya elevbild som 

Carlgren (1999) förmedlar där eleverna idag behandlas som en källa till kunskap. 

 

Den rörliga miljön visade stundvis på en rörighet där andra aktiviteter än de önskade 

blev utförda. Under observationen lades det märke till hur elever vandrade planlöst 

omkring eller stod och hängde hos sina kompisar och bara pratade. Också andra 

aktiviteter så som meningsskiljaktigheter eller bänkstädning kunde kamoufleras av 

den rörliga miljön och uppmärksammades därför inte av läraren. Om dessa 

aktiviteter gick emot lärarens tanke om miljön kan observationen inte säga. 

  

6.1.3 Den fysiska miljön och pedagogiken 
Den fysiska miljön (Figur 2) visade sig inte vara speciellt särpräglad av lärarens 

pedagogiska syn på omsorg, kommunikation och delaktighet vad det gäller möbler, 

planscher på väggarna osv. Miljön var väldigt typisk för en skolmiljö med bänkar 

med lock, kateder, whiteboardtavla och skolmaterial. Björklid (2005) menar att 

miljön ger signaler till eleverna, inte bara om vilken aktivitet som ska utföras i 

rummet, utan också om i vilken grad dem och deras arbete värdesätts. Skolans slitna 
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lokaler kan då ha en negativ inverkan på eleverna. Dock är dessa materiella 

förhållanden något som läraren själv har svårt att styra över eftersom det handlar om 

ekonomi och de förhållanden som Imsen (2006) beskriver angående vad det finns 

som läraren har svårt att själv påverka. 

 

Däremot upplevdes Klassläraren ha utnyttjat de möbler som fanns i klassrummet och 

utformade, trots de materiella förutsättningar, en miljö som svarade upp till hans 

pedagogik.  Genom bänkarnas, katederns och möblernas placering gick det att göra 

en intressant koppling till det rörliga klassrummet och det hjälpsystem där eleverna 

till stor del tog hjälp av varandra. De öppna golvytorna, bänkgrupperna och 

katederns placering lite vid sidan av satte läraren ur direkt fokus och hänvisade 

eleverna till att ta hjälp av varandra och röra sig över klassrummet. Även de två 

halvcirkelformade bord och den soffa som fanns längst bak i klassrummet fanns till 

för och användes av eleverna då dessa ville byta arbetsplats under lektionen och 

komma ifrån bänkgrupperna. Detta sätt som Klassläraren, trots de bristande 

materiella förutsättningarna, organiserade sitt klassrum visar på ett 

socialpsykologiskt synsätt på de förutsättningar som han arbetade under (Ekholm & 

Hedin, 1993). Det uppmärksammades också att miljön i sig, precis som Barowy och 

Smith (2008) menade, inte automatiskt medförde en viss pedagogik utan att läraren 

utnyttjade miljön på sitt sätt. 

 

6.1.4 Flera pedagoger på scenen 
Läraryrket präglas av en komplexitet som gör att man kan se på yrket ur två 

perspektiv: å ena sidan är läraren en del av ett system av tjänstemän som arbetar i en 

organisation och har regelverk att följa. Men å andra sidan kan man se läraren som 

en människa med egen moral och med egna idéer om hur saker och ting ska, kan 

eller borde fungera (Brante, 2008). Detta gör att pedagogerna i klassrummet 

visserligen strävar efter samma kunskapsmässiga mål men ändå kan ha olika idéer 

om hur en god undervisning ska bedrivas. Inträdet av andra pedagoger på scenen 

visade därför på olika strategier hos pedagogerna att samverka.  Kopplat till 

Goffmans scenmetafor (Goffman, 1959) så konstaterades det att varje pedagog 

medförde att eleverna hade en viss förväntan om vilken sorts undervisning denna 

hade och vad som då förväntades av deras beteende. Varje pedagog visade olika sätt 

att framträda inför klassen, vilket också medförde att eleverna spelade med olika.  

 

När fritidspedagogen och specialpedagogen fanns i klassrummet visade deras sätt att 

uppträda på ett hänsynstagande mot klassläraren. Detta visade sig genom att de andra 

pedagogerna överlät de avgörande besluten om klassen till klassläraren och lät 

honom få sista ordet, samt genom att låta honom ta en naturlig roll som den 

pedagogiska ledaren.  

 

Observationen visade också på att Fritidspedagogen och Specialpedagogen hade 

olika funktion i lärandemiljön. Fritidspedagogen visade sig ha en roll som mer 

liknade ett delat klassledarskap, även om klassläraren hade den ledande rollen. 

Fritidspedagogen kunde ta över undervisningen och gav råd till läraren men sökte 

också stöd hos denna. Specialpedagogen fungerade främst som ett stöd för eleven 

med särskilda behov och upplevdes inte ha ett delat klasslärarskap utan fungerade 

mer som en del av klassen tillsammans den elev hon var stöd till. Specialpedagogen 

och klassläraren kunde diskutera upplägget av undervisningen under lektionstid men 

det upplevdes där mer som att klassläraren stod ensam i besluten. Tillsammans 
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strävade dock klassläraren och specialpedagogen efter en integrering av Lina i den 

dagliga undervisningen. Resultatet visade dock på problematiken där klassläraren 

värnar om klassen och deras behov medan Specialpedagogen värnar om Lina och 

hennes behov. 

 

En fråga som jag ställer mig vid observationen är hur pass beroende den sociala 

lärandemiljön är av den fysiska miljön? Hade lärandemiljön som läraren skapar varit 

annorlunda och hade eleverna betett sig annorlunda i en annan miljö? Trots att 

fritidspedagogen verkar i ett annat klassrum än ett som hon själv har format så 

förmedlar hon ändå andra regler och värden. Det kan också vidare ifrågasättas hur 

pass mycket eleverna påverkar den miljö och pedagogiska syn som läraren förmedlar 

då det, som det i observationen visar, att eleverna anpassar sig efter lärarna?  

 

6.1.5 Lärarens roll i klassrummet  
Trots att undervisningen till stor del styrs av styrdokument och politiska beslut 

(Aspelin, 1999) så visar observationen på att läraren har en avgörande roll i hur 

undervisningen förmedlas. I klassrummet betonades elevernas delaktighet i 

undervisningen och sitt eget arbete, vilket genomsyrade hela pedagogiken. En 

slutsats som kan dras av detta är hur läraren genom sin pedagogiska syn också 

förmedlar en viss sorts undervisning som är unik för denna lärandemiljö.  

 

Goffmans liknelse vid samhället som en teaterscen kan tas ner på en skolnivå där 

klassrummet är scenen och läraren är den som ska göra ett framträdande. På scenen 

kontrollerar läraren sitt beteende och de intryck som eleverna får av läraren, i 

jämförelse med hur läraren beter sig i privata miljöer med människor som denna 

känner (Goffman, 1959). Klassläraren visade under observationen ha en delad roll då 

han fungerade i en roll som ledare för klassen och var den som satte dagordningen 

men också hade ett mer tillbakadraget förhållningssätt där han lät eleverna vara mer 

framträdande. Eleverna upplevdes väl införstådda med den pedagogik och de gränser 

som förmedlades inom klassrummet och det var tydligt hur eleverna själva tog 

ansvar för sitt lärande i form av självständigt arbete ensamma och tillsammans men 

hur de samtidigt betraktade klassläraren som den pedagogiska ledaren.  

 

Men att betrakta lärar-elevrealtionen som ensidig där eleven är ”care-taker” och 

läraren är ”care-giver” anser inte Riley (2009) är självklart. I klassrummet syntes det 

också tydligt hur läraren och eleverna hade en ömsesidig relation då läraren 

förväntade sig en respons från eleverna i form av utbyte av tankar och åsikter. Detta 

gjorde att klassläraren fick en mer informell lärarroll som inte enbart präglades av ett 

styrande av elevernas beteenden. En intressant tanke som Riley (2009) lyfter, är hur 

en lärare blir påverkad i sin professionella roll, beroende på det bemötande denna får 

från sina elever. Riley menar då att läraren, i skapandet av sin professionella identitet 

förutsätter att eleverna agerar som elever i behov av läraren, medan om dessa inte 

gör det så äventyrar detta hur läraren ser på sin lärarroll. Frågan som kan ställas efter 

den här observationen med Rileys tankesätt i åtanke, är hur pass påverkad 

klassläraren blev av sina elevers bemötande? Och en annan fråga som är intressant 

att lyfta är om den här lärarens mer informella roll med mindre krav på en formell 

ordning och uppförande men också en mer ömsesidig relation, i mindre grad hotade 

lärarens professionella roll? 
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Om lärar-elevrelationen är så tätt sammankopplade som Riley (2009) menar så kan 

det då vara intressant att i det här fallet fråga sig om läraren är ensam ansvarig för att 

skapa sin lärandemiljö. Ett synsätt som Rileys (2009) skulle innebära att eleverna 

sätter förutsättningar för läraren att utöva sin pedagogik. Ett liknande synsätt skulle 

man kunna tolka in i Bredmars analysschema (2003) där individen, aktiviteten och 

rummet är de komponenter som bidrar till att skapa en lärandemiljö. Inte heller där 

belyses läraren som ensam ansvarig för miljön utan är beroende av andra 

förhållanden. Under individ-rubriken står det ingenting om att det enbart skulle vara 

läraren denna syftar till utan jag drar därför slutsatsen att det är de individer som 

verkar i klassrummet som också är en del av miljön och hur denna ser ut. Ändå är det 

intressant att se hur en lärare, i egenskap av att vara den pedagogiska ledaren, kan 

styra över dessa förutsättningar för att framföra sin pedagogik, så som det i 

observationen visar. 

 

6.2 Studier av andra miljöer 

En lärares reflekterande förhållningssätt till sin undervisning är det som utvecklar 

läraren (Skolverket, 1998) och min önskan med det här arbetet är att uppmuntra 

lärare att titta närmare på sin lärandemiljö eller sina kollegors. Med den här 

uppsatsen vill jag visa att ett reflekterande förhållningssätt både i det stora och lilla är 

viktigt för att kunna utvecklas som lärare. Studie av sin egen lärandemiljö kan 

antingen ske med en utomståendes hjälp eller genom självobservation via 

videokamera. Tanken är att man ska se på det vardagliga med nya ögon och bli 

medveten om vad ens egen lärandemiljö förmedlar. En lärdom som kan dras utifrån 

denna uppsats är att försöka gå in i varje ny miljö med öppna ögon och sträva efter 

att inte bedöma eller värdera utan istället iaktta för att hitta mönster. Därefter kan 

materialet bli ett underlag för diskussion och utveckling av den professionella rollen.  

 

Studien av den i uppsatsen undersökta lärandemiljö visade hur Klasslärarens 

pedagogiska syn av omsorg, kommunikation och delaktighet återspeglade sig på hela 

undervisningen: i mötet mellan individer, klassrummets utformning och hur 

undervisningen bedrevs. Inför vidare studier kan det därför vara intressant att studera 

om också andra lärares pedagogiska syn så väl återspeglar sig i dessa tre delar.  

 

Min förhoppning är också att uppsatsen ska bana väg för vidare forskning som kan 

belysa lärarens roll i skapandet av en lärandemiljö ur fler vinklar och på så sätt ge 

större kunskap om lärandemiljöer och undervisning. Som förlag till fortsatta 

forskning skulle jag då rekommendera: 

- En djupare analys av flera miljöer för att se till större mönster i 

lärandemiljöerna och lärarens roll i skapandet av dessa.  

- Hur lärare och elever tillsammans genom sitt samspel bidrar till skapandet av 

en lärandemiljö 

- Djupare undersöka vad som händer när olika pedagoger arbetar tillsammans i 

ett klassrum då olika pedagogiska synsätt möts och vad detta har för påverkan 

på lärandemiljön  

 

Efter den här uppsatsen står det klart att det är flera faktorer som bidrar att skapa en 

pedagogisk miljö. Uppsatsen hoppas väcka en medvetenhet om sin egen inverkan på 

den lärandemiljö som man som lärare skapar kring sig.   
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BILAGA 1 

 

27 november 2008 
 

Information till föräldrar! 
Jag heter Elin Woksepp Åleheim och går nu min sista 
termin på lärarutbildningen på Högskolan i Kalmar. Under 
sista terminen får alla studenter i uppgift att skriva ett 
examensarbete inom ett valfritt ämnesområde. Jag har 
valt att undersöka samspelet och lärandemiljön i 
klassrummet.  
 
För att få svar på mina frågor vill jag observera och 
fotografera elever i sin lärandemiljö. Fotografierna 
kommer att användas som stöd för mitt minne när jag 
sammanställer resultaten och kommer därefter 
omedelbart att raderas. Varken namn på eleverna, 
läraren eller skolan kommer att nämnas i arbetet. 
Materialet kommer att behandlas med respekt för det 
enskilda barnet och dess integritet. 
 
Jag önskar nu få ert medgivande till att observera och 
fotografera ert barn under nästa vecka.  
 
Om ni inte vill att ert barn deltar kan ni meddela ****! 
 

Med vänlig hälsning Elin Woksepp Åleheim 
 
 
 

 
 
 

Vid frågor är ni välkomna att ringa eller maila: 
Tfn: ****-***** 
Mail: *******@hotmail.com 
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BILAGA 2 


